
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบรษัิท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษัิท บรษัิท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูล

ทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญช ีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากัดกว่าการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซ่ึงอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง รายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 4 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชเีก่ียวกับการนําข้อยกเว้น

จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีมาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสงัเกตน้ี 
 

 

บรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 

 

 

 
 

ไพบูล  ตนักลู 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4298 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,270,233,511 1,234,416,297 1,120,831,288 1,091,584,267

เงนิลงทุนระยะส ั �น 9 - 6,088,762 - -

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วย

วธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 9 6,088,762 - - -

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 10 779,799,306 726,918,668 686,919,762 634,200,304

สว่นของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่

กจิการที�เกี�ยวข้องกนัที�ถงึกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 24 - - 67,378,439 58,308,000

สนิค้าคงเหลอื 11 728,269,131 682,513,013 433,530,443 412,203,466

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื�น                        12,642,684 9,236,859 1,503,246 1,054,560

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน                       2,797,033,394 2,659,173,599 2,310,163,178 2,197,350,597

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�มขี้อจํากดัในการเบกิใช้ 3,159,700 3,159,700 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 774,437,468 756,023,624

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 24 - - 257,237,227 227,190,875

อสงัหารมิทรพัย์เพ ื�อการลงทุน 13 67,126,009 67,126,009 103,288,923 104,343,822

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 14 1,602,239,795 1,622,609,273 732,418,597 750,811,246

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 5, 15 302,565,793 - 152,380,445 -

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 14 8,021,105 11,313,675 3,813,662 6,098,277

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 33,650,942 32,870,268 14,609,580 12,492,344

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 15,068,140 16,061,897 9,122,683 8,950,547

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน                       2,031,831,484 1,753,140,822 2,047,308,585 1,865,910,735

รวมสินทรพัย์                                     4,828,864,878 4,412,314,421 4,357,471,763 4,063,261,332

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 ……………………………………….…………………………..….  กรรมการ 
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ

หนี� สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 16 330,036,090 311,767,892 268,075,805 256,321,887

สว่นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 17 10,865,268 13,763,292 - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่าสว่นที�ถงึกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 18 10,639,925 71,554 4,167,848 -

สว่นของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอื

   กจิการที�เกี�ยวข้องกนัที�ถงึกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 17, 24 - 12,492,000 - -

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 65,693,344 26,132,541 54,223,781 21,711,420

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 11,369,957 10,912,632 6,644,985 6,177,903

รวมหนี� สินหมุนเวียน                          428,604,584 375,139,911 333,112,419 284,211,210

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 32,378,058 40,326,020 - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 18 300,889,217 35,081,539 153,836,183 32,835,396

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรอื

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 17, 24 - 37,508,000 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 19 55,434,546 54,383,772 35,709,074 35,054,436

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 388,701,821 167,299,331 189,545,257 67,889,832

รวมหนี� สิน 817,306,405 542,439,242 522,657,676 352,101,042

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน 

หุ้นสามญัจํานวน 2,000,000,000 หุ้น 

มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามญัจํานวน 2,000,000,000 หุ้น 

ชําระเตม็มลูค่าแล้วหุ้นละ 1 บาท 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุ้น 1,248,938,736 1,248,938,736 1,248,938,736 1,248,938,736

สว่นเกนิจากการรวมธุรกจิ

ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 94,712,575 94,712,575 - -

กําไรสะสม                      

จดัสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 110,350,000 110,350,000 110,350,000 110,350,000

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 570,394,011 423,929,843 475,525,351 351,871,554

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ (11,940,350) (7,665,932) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 4,012,454,972 3,870,265,222 3,834,814,087 3,711,160,290

สว่นได้เสยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม (896,499) (390,043) - -

รวมส่วนของเจ้าของ              4,011,558,473 3,869,875,179 3,834,814,087 3,711,160,290

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ                    4,828,864,878 4,412,314,421 4,357,471,763 4,063,261,332

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

           4



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

รายได้จากการขายและใหบ้รกิาร  789,000,106 689,654,482 602,632,363 498,064,202

รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 18,687,118 27,704,525 - -

รวมรายได้ 807,687,224 717,359,007 602,632,363 498,064,202

ต้นทนุขายและการใหบ้รกิาร (435,518,457) (420,819,845) (351,221,212) (319,338,780)

ต้นทนุจากการประกอบกจิการโรงแรม (23,577,659) (29,749,706) - -

รวมต้นทุน (459,096,116) (450,569,551) (351,221,212) (319,338,780)

กาํไรขั �นต้น 348,591,108 266,789,456 251,411,151 178,725,422

รายได้อ ื�น 9,334,397 2,526,415 23,739,358 13,926,875

ค่าใช้จ่ายในการขาย (49,700,969) (48,611,595) (36,013,494) (32,654,630)

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (109,927,752) (104,313,729) (72,721,002) (65,188,083)

ผลขาดทนุด้านเครดติท ี�คาดว่าจะเกดิขึ�น (7,071,743) - (6,677,779) -

ต้นทนุทางการเงนิ (4,595,438) (6,924,997) (2,209,924) (4,541,010)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 186,629,603 109,465,550 157,528,310 90,268,574

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 20 (39,653,107) (22,156,633) (31,391,548) (18,194,538)

กาํไรสาํหรบังวด 146,976,496 87,308,917 126,136,762 72,074,036

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการท ี �จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ (4,416,312) (1,566) - -

รวมรายการท ี�จะจดัประเภทรายการใหม่ไป

ยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (4,416,312) (1,566) - -

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสุทธิสาํหรบังวด (4,416,312) (1,566) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด 142,560,184 87,307,351 126,136,762 72,074,036

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

           5



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท ี�เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ 147,341,058 87,701,743 126,136,762 72,074,036

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสยีท ี�ไม่มอีาํนาจควบคุม (364,562) (392,826) - -

146,976,496 87,308,917 126,136,762 72,074,036

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท ี�เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ 143,066,640       87,703,661 126,136,762       72,074,036

ส่วนท ี�เป็นของส่วนได้เสยีท ี�ไม่มอีาํนาจควบคุม (506,456) (396,310) - -

142,560,184 87,307,351 126,136,762 72,074,036

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ส่วนท ี�เป็นของ

ผูเ้ป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่ (บาท) 22 0.07 0.06 0.06 0.05

- - - -

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

           6



บริษทั อาร ์แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ส่วนเกิน

จากการรวม จดัสรรเป็น ผลต่างอตัรา รวมส่วน

ทุนที�ออก ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง กาํไรสะสม แลกเปลี�ยนจากการ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร แปลงค่างบการเงิน ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 21 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 77,000,000 350,502,734 (3,046,750) 2,092,831,768 (1,078,436) 2,091,753,332

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 87,701,743 1,918 87,703,661 (396,310) 87,307,351

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 77,000,000 438,204,477 (3,044,832) 2,180,535,429 (1,474,746) 2,179,060,683

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 21 2,000,000,000 1,248,938,736 94,712,575 110,350,000 423,929,843 (7,665,932) 3,870,265,222 (390,043) 3,869,875,179

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ใหม่มาถือปฏบิตัิ 5 - - - - (876,890) - (876,890) - (876,890)

ยอดคงเหลือต้นงวดที�ปรบัปรุงแล้ว 2,000,000,000 1,248,938,736 94,712,575 110,350,000 423,052,953 (7,665,932) 3,869,388,332 (390,043) 3,868,998,289

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 147,341,058 (4,274,418) 143,066,640 (506,456) 142,560,184

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2,000,000,000 1,248,938,736 94,712,575 110,350,000 570,394,011 (11,940,350) 4,012,454,972 (896,499) 4,011,558,473

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรเป็นทุนสาํรอง

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 21 1,480,000,000 93,663,209 77,000,000 246,302,496 1,896,965,705

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 72,074,036 72,074,036

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 77,000,000 318,376,532 1,969,039,741

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 21 2,000,000,000 1,248,938,736 110,350,000 351,871,554 3,711,160,290

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ใหมม่าถอืปฏบิตั ิ 5 - - - (2,482,965) (2,482,965)

ยอดคงเหลือต้นงวดที�ปรบัปรุงแล้ว 2,000,000,000 1,248,938,736 110,350,000 349,388,589 3,708,677,325

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 126,136,762 126,136,762

ยอดคงเหลือสิ�นงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 2,000,000,000 1,248,938,736 110,350,000 475,525,351 3,834,814,087

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของข้อมลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ )

กาํไรสะสม
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บริษทั อาร ์แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 186,629,603 109,465,550 157,528,310 90,268,574

รายการปรบัปรุง

คา่เสื�อมราคาอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร

   จากอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ 13 - - 1,054,899 1,321,996

คา่เสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 14 39,254,814 44,009,614 20,420,658 21,982,357

คา่ตดัจําหน่ายสินทรพัย์สิทธิการใช้ 15 5,484,794 - 2,727,077 -

คา่ตดัจําหน่าย 14 3,484,271 3,515,194 2,364,315 2,405,829

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 7,071,743 - 6,677,779 -

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) - (129,197) - (32,912)

คา่เผื�อการลดลงของมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 11 13,351 (228,377) 192,413 (1,152,382)

คา่เผื�อสินคา้ลา้สมยั 11 2,995,660 1,784,317 157,857 1,303,213

(กาํไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (9) 314,640 - (865,744)

การตดัจําหน่ายอุปกรณ์ 19,114 - 1 -

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 19 1,145,094 1,520,826 654,638 825,182

รายไดค้า่เชา่จากอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ - - (2,511,420) (3,513,453)

คา่ใชจ้่ายจากอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ 115,920 - 57,960 -

ดอกเบี�ยรบั (109,660) (124,608) (2,772,259) (1,248,350)

ตน้ทนุทางการเงิน 4,595,438 6,924,997 2,209,924 4,541,010

(กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่ไดเ้กดิขึ�น (6,484,219) 2,226,098 (10,032,311) 1,589,127

การเปลี�ยนแปลงของสินทรพัย์และหนี�สินดาํเนินงาน

-  ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (58,571,161) (25,612,002) (50,852,029) (17,393,988)

-  สินคา้คงเหลอื (48,765,129) 2,944,745 (21,677,247) 5,293,941

-  สินทรพัย์หมุนเวียนอื�น (3,405,825) (476,902) (448,686) 340,633

-  สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื�น 993,757 (133,544) (172,136) 1,413,000

-  เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�อื�น 15,542,676 (3,533,729) 7,716,340 (6,213,632)

-  หนี�สินหมุนเวียนอื�น 457,325 (410,131) 467,082 (13,649)

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 150,467,557 142,057,491 113,763,165 100,850,752

หกั   เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 19 (94,320) - - -

หกั   ดอกเบี�ยจ่าย (4,595,438) (6,879,854) (2,209,924) (4,384,908)

หกั   จ่ายภาษีเงินได้ (656,897) (503,181) (375,682) (340,569)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 145,120,902 134,674,456 111,177,559 96,125,275

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั อาร ์แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (49,010,476) (36,888,190) (30,233,170) (17,843,162)       

เงินสดรบัจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 5,989 13,411 - -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 14 (191,701) (523,829) (79,700) -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24 - - (68,633,523) -

เงินสดจากการรบัชาํระหนี�เงินใหกู้ย้ืมแกบ่คุคล

หรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24 - - 15,674,443 7,625,000

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัย่อย สุทธิจากเงินสดที�ไดม้า 12 - - (4,673,477) (22,674,625)       

เงินสดรบัจากรายไดค้า่เชา่ของอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ - - 2,233,491 3,513,453          

เงินสดจ่ายจากอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ (96,600) - (57,960)             -                   

ดอกเบี�ยรบั 81,882 53,777 2,613,600 1,248,350

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (49,210,906) (37,344,831) (83,156,296) (28,130,984)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรบัจากต ั �วสญัญาใชเ้งิน - 65,000,000 - 45,000,000

เงินสดจ่ายคนืจากต ั �วสญัญาใชเ้งิน - (70,000,000) - (40,000,000)

จ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 (10,845,986) (6,901,217) - (3,660,000)

จ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24 (50,000,000) (5,850,000) - -

จ่ายคนืเงินตน้ของสญัญาเชา่ (1,466,068) - (164,487) -

เงินสดสุทธ(ิใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงิน (62,312,054) (17,751,217) (164,487) 1,340,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �นสุทธิ 33,597,942 79,578,408 27,856,776 69,334,291

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดวนัตน้งวด 1,234,416,297 249,418,066 1,091,584,267 92,832,321

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสด

และรายการเทยีบเทา่เงินสด 2,219,272 (308,520) 1,390,245 (135,592)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,270,233,511 328,687,954 1,120,831,288 162,031,020

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ�มขึ�น 4,891,249 246,631 4,637,738 3,494,484

เจ้าหนี�ซื�อสินทรพัย์ไม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น - 856,129 - 862,000

ลกูหนี�คา้งรบัจากการขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ - - - 20,768,744

สินทรพัย์สิทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากการรบัโอนจาก อาคาร

และส่วนปรบัปรุงอาคารภายใตส้ญัญาเชา่ 15 34,991,295 - 32,842,898 -

สินทรพัย์สิทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากสญัญาเชา่ 15 277,842,117 - 125,333,122 -

ปรบัปรุงยอดยกมาของคา่เชา่คา้งชาํระ

ไปยงัสินทรพัย์สิทธิการใช้ 15 (4,782,825) - (3,068,498) -

รายไดค้า่เชา่โดยวิธีเส้นตรงของอสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทนุ - - 277,929 -

การเพิ�มเงินลงทนุในบริษทัย่อยจากการรบัรู้มูลคา่ยุตธิรรมเริ�มแรก

ของเงินใหกู้ย้ืมแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัจากการนํา

มาตรฐานกลุม่เครื�องมือทางการเงินมาถือปฏบิตัเิป็นครั �งแรก 12 - - 13,740,367 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษัิท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เป็นบรษัิทมหาชนจํากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 

ประเทศไทย ซ่ึงจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมทีี่อยู่ตามที่จดทะเบียนดังน้ี 

 

สํานักงานใหญ่: เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วดับึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จงึรวมเรยีกบรษัิทและบรษัิทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 

 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คอื ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปัง สิง่ปรุงรสส ี กลิ่น เครื่องหอมและเคมีภัณฑ์ประเภทอาหาร 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และธุรกิจโรงแรม 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีแสดงในสกุลเงนิบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบรษัิทเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

2 เหตุการณ์สําคญัระหว่างงวดที่รายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าว

ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการ

ดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 

 

เน่ืองด้วยมาตรการป้องกนัการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ยงัผลให้เกิดการควบคุมและจํากดัการเดนิทางของกลุ่ม

ลูกค้า จงึส่งผลให้เกิดการยกเลิกยอดจองการเข้าพกัโรงแรมถึงจํานวนร้อยละ 23.17 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นช่วง

ฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจโรงแรม ดงันัน้ ยอดรายได้ของธุรกิจโรงแรมของกลุ่มกิจการสําหรับงวดสามเดือน จงึลดลงจํานวน 9.02 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 32.55 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซ่ึงกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และ

ได้กําลงัประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธิผล 

 

3 เกณฑ์การจดัทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง

การเงนิระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิม่เติมอ่ืนเก่ียวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่ม ีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบัญชทีี่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน

สําหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ยกเว้นเรื่องดงัต่อไปน้ี  

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที่เก่ียวข้องดังที่กล่าว 

ในหมายเหตุข้อ 5 และ 

2) การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

(มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรับรอบ

ระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปน้ี  

 

การกลบัรายการสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่มคีวามไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณาประมาณการ

ความเพยีงพอของกําไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี แต่กลุ่มกิจการจะลด

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชลีง เมื่อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอเพื่อที่จะ

ใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชดีงักล่าว 

 

การด้อยค่าของสินทรพัย์ 

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัย์ของกลุ่ม

กิจการอาจมกีารด้อยค่าหรอืไม่ โดยเฉพาะสนิทรพัย์ในกลุ่มของธุรกิจโรงแรม 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทุน  

 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที่มผีลต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิค

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบรษัิท มูลค่า 126,800,000 บาท และ 129,717,550 บาท ตามลําดบั  

 

5 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติและการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกบัเครื่องมอืทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่เก่ียวกับ

สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรับปรุงย้อนหลังงบ

การเงนิที่แสดงเปรยีบเทยีบสําหรับรอบระยะเวลาบัญช ี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบับดังกล่าว ทัง้น้ีกลุ่มกิจการได้ทําการปรับปรุงรายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ  
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเก่ียวกบัเครื่องมือ

ทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรุง

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

TFRS 16 

รายการปรบัปรุง

และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที่  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามที่ปรบัปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัย์หมุนเวียน     

เงนิลงทุนระยะสัน้ 6,088,762 (6,088,762) - - 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธีิ     

   ราคาทุนตดัจําหน่าย - 6,088,762 - 6,088,762 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 726,918,668 (1,096,112) - 725,822,556 

     

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน     

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,622,609,273 - (34,991,295) 1,587,617,978 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้ - - 289,071,587 289,071,587 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 32,870,268 219,222 - 33,089,490 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 311,767,892 - (4,782,825) 306,985,067 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนด     

   ชําระภายในหน่ึงปี 71,554 - 5,454,976 5,526,530 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 35,081,539 - 253,408,141 288,489,680 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม     

   ยงัไม่ได้จดัสรร 423,929,843 (876,890) - 423,052,953 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามที่รายงานไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรุง

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

TFRS 16 

รายการปรบัปรุง

และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ณ วนัที่  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามที่ปรบัปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัย์หมุนเวียน     

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 634,200,304 (1,096,112) - 633,104,192 

ส่วนของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการ     

   ที่เก่ียวข้องกนัที่ถึงกําหนดชําระภาย     

   ในหน่ึงปี 58,308,000 (4,476,665) - 53,831,335 

     

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน     

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 756,023,624 13,740,367 - 769,763,991 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 227,190,875 (11,271,296) - 215,919,579 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 750,811,246 - (32,842,898) 717,968,348 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้ - - 155,107,522 155,107,522 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 12,492,344 620,741 - 13,113,085 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 256,321,887 - (3,068,498) 253,253,389 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนด     

   ชําระภายในหน่ึงปี - - 4,477,227 4,477,227 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 32,835,396 - 120,855,895 153,691,291 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม     

   ยงัไม่ได้จดัสรร 351,871,554 (2,482,965) - 349,388,589 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติและการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี 

 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เก่ียวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบติัมผีลกระทบต่อวธีิปฏิบติัทางบญัชีของ

กลุ่มบรษัิทที่เป็นสาระสําคญัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เก่ียวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9)  

 

กลุ่มกิจการได้นํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงนิมาถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective) 

 

การจดัประเภทของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

 

การจดัประเภทเงนิฝากประจํากบัสถาบันการเงนิซ่ึงเดมิเป็นเงนิลงทุนระยะสัน้เป็นสินทรพัย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 

ตดัจําหน่าย 

 

การจดัประเภทของเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 

กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ ส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลต่างของราคาตามบญัชแีละมูลค่ายุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั

จะรบัรู้เป็นส่วนเพิม่เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยจํานวน 13,740,367 บาท 

 

การด้อยค่า 

 

ข้อกําหนดทางบญัชใีหม่เก่ียวกบัการรบัรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําให้กลุ่มกิจการและบรษัิทต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุน

ด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัที่รบัรู้เริม่แรกและในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษัิทใช้วิธีการ

อย่างง่ายในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าจํานวน 1,096,112 บาท และใช้วธีิการทัว่ไปในการพิจารณา

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันจํานวน 2,007,594 บาท โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเริ่มนํา

มาตรฐานมาใช้ครัง้แรกในกําไรสะสมต้นงวด 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เก่ียวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) 

 

กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบติั โดยการรบัรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ

ดงักล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินที่จะต้องชําระ คดิลดด้วยอัตรากู้ยมืส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยืม

ส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคดิลดดงักล่าว คอื ร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.75 
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สําหรบัสญัญาเช่าที่เดมิกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงินและ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบติัครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรัพย์สทิธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการจะเริม่นําข้อกําหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลงัวนัที่ถือปฏิบัติ 

ครัง้แรก  

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานที่ได้เปิดเผยไว้  

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

327,751,983 

 

196,593,968 

(หกั): ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า  

   ณ วนัที่นําใช้เป็นครัง้แรก 

 

(250,085,524) 

 

(64,950,748) 

บวก:  หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิที่ได้รบัรู้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 35,153,093 32,835,396 

(หกั): สญัญาเช่าซ่ึงสนิทรพัย์อ้างอิงมมีูลค่าต่ําที่รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง  (406,150) (179,190) 

(หกั): สญัญาที่ได้มกีารประเมนิใหม่และรบัรู้เป็นสัญญาบรกิาร (11,688,625) (6,130,908) 

บวก: รายการปรบัปรุงที่เก่ียวข้องกบัการต่อสญัญาและการยกเลิกสญัญาเช่า 193,279,630 - 

บวก:  ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 11,803 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 294,016,210 158,168,518 

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวยีน 5,526,530 4,477,227 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 288,489,680 153,691,291 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหน่ึงว่ากลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติตัง้แต่ 

วนัเริม่ต้นสญัญาเช่านัน้ และกลุ่มกิจการรับรู้สนิทรพัย์สทิธิการใช้ประเภทอ่ืน ๆ ด้วยจํานวนเดยีวกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรบัปรุง

ด้วยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ี กลุ่มกิจการไม่มี

สญัญาเช่าที่เป็นสญัญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธิการใช้ ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบติัครัง้แรก  

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้ที่รบัรู้นัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

อสงัหารมิทรพัย ์ 298,598,379 284,325,197  149,819,453   151,897,695  

อุปกรณ์ 932,219 1,015,243  481,953   537,282  

ยานพาหนะ 3,035,195 3,731,147  2,079,039   2,672,545  

รวมสินทรพัย์สิทธิการใช้ 302,565,793 289,071,587 152,380,445 155,107,522 
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ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนัน้กับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 

ได้เลือกใช้วธีิผ่อนปรนในทางปฏิบติัตามมาตรฐานดงัน้ี 

• ใช้อตัราคดิลดอตัราเดยีวสําหรบักลุ่มสัญญาเช่าสนิทรพัย์อ้างอิงที่มลีกัษณะคล้ายคลึงกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาที่สร้างภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ 

• ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่มอีายุสญัญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสัญญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมูลค่าสนิทรพัย์สทิธิการใช้ 

• ใช้ข้อเท็จจรงิที่ทราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีที่สญัญให้สทิธิเลือกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลิกสญัญาเช่า 

• เลือกที่จะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของมาตรฐาน

การบญัชแีละการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรอืไม่ 

 

นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

เงนิลงทุนและสนิทรพัย์ทางการเงนิอ่ืน 

 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรพัย์ทางการเงนิตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการ

สนิทรพัย์ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

กลุ่มบรษัิทจดัประเภทเงินฝากประจํากับสถาบนัการเงนิเป็นสนิทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised 

cost) เน่ืองจากเป็นสินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงินสดตามสัญญาที่มลีักษณะของเงินต้นและดอกเบ้ีย (SPPI) 

รายได้ดอกเบ้ียจะรบัรู้ตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้อ่ืน ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็น

รายการแยกต่างหาก 

 

การด้อยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพจิารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธีิราคาทุนตดัจําหน่าย ซ่ึงวธีิการวดัมูลค่าผลขาดทุน

จากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีอ่ืนและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงกลุ่มกิจการเลือกใช้วธีิการอย่างง่ายในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือ

ปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

โดยเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนด้าน

เครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอ่ืนและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ซ่ึงกลุ่มกิจการและบรษัิทเลือกใชว้ธีิการอย่างง่ายในการ

คํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 28,119,704 บาท และ 22,357,247 บาท ตามลําดบั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 

พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผู้บรหิารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น 
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สนิทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกิจการมสีญัญาเช่าที่ดนิ ออฟฟิศ คลงัสนิค้า อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงที่จํานวน 1 ถึง 

20 ปี โดยบางสัญญามีเงื่อนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเชา่การเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธิ

จากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า จะรบัรู้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิ

การใช้ และหน้ีสนิตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงิน 

จะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ 

คดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธิการใช้ตามวธีิเส้นตรงตามอายุที่สัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบไปด้วย 

• ค่าเช่าคงที่สุทธิด้วยเงนิจูงใจค้างรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรที่อ้างอิงจากอตัราหรอืดชันี  

• มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรบัประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาสทิธิเลือกซ้ือหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สทิธิ และ 

• ค่าปรบัจากการยกเลิกสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบ้ียโดยนัยได้ กลุ่มกิจการ 

จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืม เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ม ีมูลค่าใกล้เคยีงกนั  

ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญัญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรู้ด้วย 

• จํานวนที่รบัรู้เริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชําระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทําสญัญาสุทธิจากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า 

• ต้นทุนทางตรงเริม่แรก 

• ต้นทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์ 

 

ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต่ําจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธีิเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่า

ที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต่ําประกอบด้วย อุปกรณ์สํานักงาน 

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและข้อสมมติที่ม ีผลกระทบต่อการนํานโยบายการ

บญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่ม ีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงนิรวมสําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ผู้มอํีานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านสายการเงนิของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยจําแนกตามที่มาของรายได้ ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและ

กลุ่มรายได้ส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหน่าย และธุรกิจโรงแรม ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 รายได้ในประเทศ รายได้ส่งออกต่างประเทศ  

 ผลิตและจาํหน่าย ธุรกิจโรงแรม ผลิตและจาํหน่าย รวม 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

รายได้ตามส่วนงาน 743,158,298 635,485,460 18,703,918 27,704,525 146,033,815 129,443,614 907,896,031 792,633,599 

หกั  รายได้ระหว่างส่วนงาน (66,095,983) (50,182,121) (16,800) - (34,096,024) (25,092,471) (100,208,807) (75,274,592) 

รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก 677,062,315 585,303,339 18,687,118 27,704,525 111,937,791 104,351,143 807,687,224 717,359,007 
         

กําไรขาดทุนตามส่วนงาน 331,315,498 244,490,286 (4,890,541) (2,045,181) 22,166,151 24,344,351 348,591,108 266,789,456 
         

รายได้อ่ืน       9,334,397 2,526,415 

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (49,700,969) (48,611,595) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร       (109,927,752) (104,313,729) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น       (7,071,743) - 

ต้นทุนทางการเงิน       (4,595,438) (6,924,997) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้       186,629,603 109,465,550 

ภาษีเงินได้       (39,653,107) (22,156,633) 

กําไรสุทธิสําหรบังวด       146,976,496 87,308,917 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         

เม่ือปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตัิเสร็จส้ิน (point in time) 677,062,315 585,303,339 5,719,241 8,563,373 110,438,523 103,770,769 793,220,079 697,637,481 

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตัิ (over time) - - 12,967,877 19,141,152 1,499,268 580,374 14,467,145 19,721,526 

รวมรายได้ 677,062,315 585,303,339 18,687,118 27,704,525 111,937,791 104,351,143 807,687,224 717,359,007 
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ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการมรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่ภายนอก 1 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายและบริการของ 

กลุ่มกิจการ ซ่ึงอยู่ในส่วนงานผลิตและจําหน่ายในประเทศ โดยมีรายได้จากลูกค้าดังกล่าวจํานวน 151,478,375 บาท (สําหรับงวด 

สามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : ลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและบริการ

ของกลุ่มกิจการ โดยมจํีานวน 109,088,278 บาท) 

 

8 มูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มยีอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

9 สินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธีิราคาทุนตดัจําหน่าย

ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน     

เงนิลงทุนระยะสัน้ - - 6,088,762 6,088,762 

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า     

   ด้วยวธีิราคาทุนตดัจําหน่าย 6,088,762 6,088,762 - - 

รวม 6,088,762 6,088,762 6,088,762 6,088,762 

 

เงนิฝากประจํากบัสถาบนัการเงนิมรีะยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน มอีตัราดอกเบ้ียที่แท้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ถึง

ร้อยละ 1.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี) 
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10 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 734,068,167 693,072,800 513,055,439 490,029,769 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 24) - - 141,495,613 114,128,028 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการโรงแรม 1,092,785 1,748,186 - - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 5) (19,744,572) (15,446,554) (17,341,780) (13,039,803) 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 715,416,380 679,374,432 637,209,272 591,117,994 

เงนิจ่ายล่วงหน้า  35,637,823 18,979,770 29,899,906 14,322,402 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13,020,888 9,432,500 6,151,485 5,049,363 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 23,926,045 12,367,651 5,015,467 1,933,069 

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั     

    (หมายเหตุ 24) - - 13,541,101 12,468,462 

รายได้ค้างรบั 173,302 11,269,610 117,998 11,242,083 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 5) (8,375,132) (4,505,295) (5,015,467) (1,933,069) 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 779,799,306 726,918,668 686,919,762 634,200,304 
 

ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มกีารบันทึกหน้ีสูญ (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการและบรษัิทบนัทกึหน้ีสูญเป็นจํานวน 20,897 บาท) 
 

ลูกหน้ีการค้ากิจการอ่ืนและกิจการที่เก่ียวข้องกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีที่ค้างชําระได้ ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 491,235,233 468,042,044 388,714,874 366,119,020 

ไม่เกิน 3 เดอืน 204,390,184 179,886,856 200,502,213 179,929,043 

3 - 6 เดอืน 7,316,887 20,100,898 28,709,416 36,141,634 

6 - 12 เดอืน 15,951,998 11,344,634 23,976,339 8,928,297 

เกินกว่า 12 เดอืน 16,266,650 15,446,554 12,648,210 13,039,803 

 735,160,952 694,820,986 654,551,052 604,157,797 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (19,744,572) (15,446,554) (17,341,780) (13,039,803) 

รวม 715,416,380 679,374,432 637,209,272 591,117,994 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

22 

 

11 สินค้าคงเหลือ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สนิค้าสําเร็จรูป 389,912,243 380,792,754 239,564,841 248,045,894 

วตัถุดบิ 243,916,520 236,457,242 110,010,683 102,172,695 

วสัดุหบีห่อ 51,810,672 43,340,733 41,877,783 32,869,302 

วสัดุสิ้นเปลือง 12,741,766 11,513,110 10,811,601 9,839,274 

รวม 698,381,201 672,103,839 402,264,908 392,927,165 

หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้า (3,380,701) (3,367,350) (2,996,177) (2,803,764) 

หกั  ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั (35,584,422) (32,588,762) (16,153,973) (15,996,116) 

รวม 659,416,078 636,147,727 383,114,758 374,127,285 

สนิค้าระหว่างทาง 65,980,659 43,400,046 50,415,685 38,076,181 

รวมสนิค้าคงเหลือ - ธุรกิจจดัจําหน่าย - สุทธิ 725,396,737 679,547,773 433,530,443 412,203,466 

     

อาหารและเครื่องดื่ม 944,025 1,081,920 - - 

วสัดุสิ้นเปลือง 1,928,369 1,883,320 - - 

รวมสนิค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม - สุทธิ 2,872,394 2,965,240 - - 

     

รวมสนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 728,269,131 682,513,013 433,530,443 412,203,466 

 

ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษัิทได้รับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้

เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัเป็นจํานวนเงนิ 13,351 บาท และ 192,413 บาท ตามลําดบั (ระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการและบรษัิทกลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัเป็นจํานวนเงิน 

228,377 บาท และ 1,152,382 บาท ตามลําดบั) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

 

ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบรษัิทได้รับรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าล้าสมยัเป็นจํานวนเงิน  

2,995,660 บาท และ 157,857 บาท ตามลําดบั (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : ได้รบัรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อ

สนิค้าล้าสมยัเป็นจํานวนเงิน 1,784,317 บาท และ 1,303,213 บาท ตามลําดบั) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชต้ีนงวด 756,023,624 756,023,624 

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9   

   มาใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 13,740,367 - 

การเพิม่เงนิลงทุนระหว่างงวดในบรษัิทย่อยโดยการแปลงสภาพเงนิให้กู้ยมืเป็นเงนิลงทุน 4,673,477 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 774,437,468 756,023,624 

 

รายละเอียดของเงนิลงทุนของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 สถานที่หลักในการ  

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ 

สัดส่วนของหุ้นสามญั 

ที่ถือโดยส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

มูลค่าเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อย 

 ประกอบธุรกิจ/  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเทศ  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บริษัท ที่จดทะเบียนจดัตัง้ ลักษณะของธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

         

R&B Food Supply Vietnam Limited          

   Liability Company เวียดนาม ผลิตและจัดจําหน่าย 100.00 100.00 - - 23,191,147 22,762,000 

PT RBFood Supply Indonesia อินโดนีเซีย จัดจําหน่าย 60.00 60.00 40.00 40.00 14,894,570 14,894,570 

PT RBFood Manufaktur Indonesia อินโดนีเซีย ผลิตและจัดจําหน่าย 80.00 80.00 20.00 20.00 37,793,700 36,278,932 

บริษทั ไทยเฟลเวอร์         

   แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จํากัด ไทย ผลิตและจัดจําหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 198,078,706 187,970,392 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด ไทย ผลิตและจัดจําหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 450,314,592 444,174,099 

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จํากัด ไทย ผลิตและจัดจําหน่าย 99.97 99.97 0.03 0.03 36,797,840 36,576,718 

Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. จีน จัดจําหน่าย 100.00 100.00 - - 13,366,913 13,366,913 

       774,437,468 756,023,624 

 

ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้จัดตัง้ บริษัท R&B Food Supply (Singapore) ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

โดยถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียน ซ่ึงบรษัิทยงัไมไ่ด้จ่ายชําระค่าหุ้น 

 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานรายงานทางการเงนิเก่ียวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TFRS 9) มาใช้เป็นครัง้แรกส่งผลให้บรษัิทต้องรบัรู้มูลค่า

เริม่แรกของเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลต่างของราคาตามบญัชแีละมูลค่า

ยุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันจะรบัรู้เป็นส่วนเพิ่มเงนิลงทุนในบริษัทย่อยตามจํานวนเงนิกู้ยมืในแต่ละ

กิจการที่เก่ียวข้องกนักบับรษัิท 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

24 

 

13 อสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทุน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ดิน  

ที่ดิน อาคาร และ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธิ 67,126,009 104,343,822 

ค่าเสื่อมราคา - (1,054,899) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธิ 67,126,009 103,288,923 

มูลค่ายุติธรรม 126,800,000 129,717,550 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทประกอบด้วยที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยที่ดิน 

ถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรยีบเทยีบข้อมูลตลาด นอกจากน้ีส่วนของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารถูกประเมนิมูลค่ายุติธรรม 

โดยใช้วธีิรายได้ ข้อมูลหลกัที่บรษัิทใช้ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคดิลดของค่าเช่าตามอัตราตลาดสุทธิ

จากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสังหารมิทรพัย์ และอัตราคิดลดอ้างอิงจากสัดส่วนโครงสร้างเงนิทุนและ

ต้นทุนทางการเงนิของบรษัิทซ่ึงผู้บริหารเห็นสมควร บวกด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมนิสภาวะ

ตลาดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่าของการเงนิและปัจจยัความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัราคดิลดร้อยละ 12 ต่อปี 
 

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 

 

รายการเคลื่อนไหวของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

   วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ที่ดิน อาคาร  

และอุปกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตัวตน 

ที่ดิน อาคาร  

และอุปกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธิ 1,622,609,273 11,313,675 750,811,246 6,098,277 

รายการปรบัปรุงจากการนํา     

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16     

   มาใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) (34,991,295) - (32,842,898) - 

ซ้ือสนิทรพัย์ 54,332,734 191,701 34,870,908 79,700 

การจําหน่ายออกไป/ตดัจําหน่ายสินทรพัย ์ (25,094) - (1) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (39,254,814) (3,484,271) (20,420,658) (2,364,315) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (431,009) - - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธิ 1,602,239,795 8,021,105 732,418,597 3,813,662 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้นําที่ดนิและอาคารบางส่วนไปเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน 

(หมายเหตุ 17) 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สินทรพัย์สิทธิการใช้ 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยส์ทิธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธิ - - 

รายการปรบัปรุงจากการนํา   

   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16   

   มาใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) 289,071,587 155,107,522 

การเพิม่ขึ้น 18,979,000 - 

ค่าตดัจําหน่าย (5,484,794) (2,727,077) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธิ 302,565,793 152,380,445 

 

16 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน 226,962,635 193,138,658 178,958,806 160,939,903 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 24) - - 16,444,061 14,614,070 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 45,215,578 41,723,396 28,770,394 26,885,565 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหตุ 24) 563,766 5,000 7,338,855 3,700,950 

เจ้าหน้ีกรรมการ (หมายเหตุ 24) 313,292 5,473,274 94,116 3,305,649 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 55,881,070 69,470,961 36,469,573 46,875,750 

เงนิมดัจําค่าห้องพกัที่มกีารจอง 1,099,749 1,956,603 - - 

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 330,036,090 311,767,892 268,075,805 256,321,887 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

รายการหมุนเวียน     

ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาว     

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี     

     - เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 10,865,268 13,763,292 - - 

     - เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอื     

           กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 24) - 12,492,000 - - 

เงนิกู้ยมืหมุนเวยีนรวม 10,865,268 26,255,292 - - 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 32,378,058 40,326,020 - - 

เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกนั     

   (หมายเหตุ 24) - 37,508,000 - - 

เงนิกู้ยมืไม่หมนุเวยีนรวม 32,378,058 77,834,020 - - 

เงินกู้ยืมรวม 43,243,326 104,089,312 - - 

 

เงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการจากสถาบนัการเงนิจํานวนทัง้สิ้น 43,243,326 บาท (พ.ศ. 2562 : เงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการจากสถาบนัการเงนิ จํานวนทัง้สิน้ 

54,089,312 บาท) เป็นเงนิกู้ยมืที่มหีลกัประกนัเป็นที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14) และค้ําประกนัโดย

ผู้บรหิาร 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะห์ ได้ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชต้ีนงวด 54,089,312 - 

กู้ยมืระหว่างงวด - - 

การจ่ายคนืเงนิกู้ยมื (10,845,986) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 43,243,326 - 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มกิจการและบรษัิทมวีงเงนิกู้ยมืที่ยงัไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

- ครบกําหนดภายใน 1 ปี 576,972,848 812,490,155 139,650,000 418,262,761 

- ครบกําหนดเกิน 1 ปี 900,000 900,000 - - 

รวมเงนิกู้ยมื 577,872,848 813,390,155 139,650,000 418,262,761 
 

วงเงนิกู้ยมืของกลุ่มกิจการและบรษัิทที่จะครบกําหนดภายในหน่ึงปี จะมกีารทบทวนวงเงนิก่อนครบกําหนด 
 

18 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

รายละเอียดตามอายุคงเหลือของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 10,639,925 4,167,848 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 25,542,274 13,974,211 

เกินกว่า 5 ปี 275,346,943 139,861,972 

รวม 311,529,142 158,004,031 
 

19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บาท บาท 
   

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 54,383,772 35,054,436 

ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 902,312 506,230 

ต้นทุนดอกเบ้ีย 242,782 148,408 

จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (94,320) - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 55,434,546 35,709,074 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั 40,217,700 23,022,823 32,888,043 18,549,001 

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี (564,593) (866,190) (1,496,495) (354,463) 

รวม 39,653,107 22,156,633 31,391,548 18,194,538 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลตัง้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยการประมาณการของกลุ่มกิจการและบรษัิท โดยฝ่ายบรหิารในอตัราภาษีเดยีวกับ

ที่ใช้กบักําไรรวมทัง้ปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คอือตัราร้อยละ 21.25 ต่อปี และ 19.93 ต่อปี ตามลําดบั (ประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ของกลุม่

กิจการและบรษัิทที่ใช้ในงวดระหว่างกาลปีก่อน คอือตัราร้อยละ 20.24 ต่อปี และ 20.16 ต่อปี ตามลําดบั)  

 

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่/สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัต้นงวด 110,350,000 77,000,000 110,350,000 77,000,000 

จดัสรรระหว่างงวด/ปี - 33,350,000 - 33,350,000 

ณ วนัปลายงวด 110,350,000 110,350,000 110,350,000 110,350,000 

 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ี 

จะนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้ 
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22 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามจํานวนหุ้นที่ออก

อยู่ในระหว่างงวด  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรที่เป็นของบรษัิทใหญ่ (บาท) 147,341,058 87,701,743 126,136,762 72,074,036 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

   ที่ชําระแล้วและออกจําหน่าย (หุ้น) 2,000,000,000 1,480,000,000 2,000,000,000 

 

1,480,000,000 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.07 0.06 0.06 0.05 

 

23 ภาระผูกพนั 

 

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ 

 

กลุ่มกิจการและบรษัิทมสีัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าสําหรับสินทรพัย์อ้างอิงที่มมีูลค่าต่ําได้แก่ อุปกรณ์สํานักงาน และ

สญัญาบรกิารได้แก่ ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภัยรวมถึงสัญญาบริการสําหรับการดําเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษัทซ่ึงเป็น

ภาระผูกพนักบับุคคลภายนอก 

 

ภาระผูกพนัในอนาคตตามสญัญาที่ยกเลิกไม่ได้ขัน้ต่ํามดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 10,384,399 28,659,609 6,143,483 16,129,967 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 291,120 55,443,018 197,360 33,046,960 

เกินกว่า 5 ปี - 243,649,356 - 147,417,041 

รวม 10,675,519 327,751,983 6,340,843 196,593,968 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้สินทรัพย์สทิธิการใช้ตามสญัญาเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่า

สําหรบัสนิทรพัย์อ้างอิงที่มมีูลค่าต่ํา (หมายเหตุ 5) 

 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
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24 รายการกบักิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลที่มคีวามสมัพันธ์กบับริษัทไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยที่บุคคลหรือ

กิจการนัน้มอํีานาจควบคุมบรษัิท หรือถูกควบคุมโดยบรษัิท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบรษัิท รวมถึงบรษัิทที่ดําเนินธุรกิจการ

ลงทุน บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยในเครอืเดยีวกัน ถือเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท บรษัิทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสิทธิ

ออกเสยีงของบริษัทซ่ึงมอิีทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บรหิารสําคัญรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก 

ในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับบรษัิท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัซ่ึงอาจมขีึ้นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสมัพันธ์มากกว่า

รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

บรษัิทถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมภิิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รตันภูมิภิญโญ 

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ และบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด  

ซ่ึงถือหุ้นในบรษัิทรวมกันร้อยละ 73.88 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างบรษัิทกบักิจการที่เก่ียวข้องกนัสามารถสรุปได้ดงัน้ี 

 

รายชื่อกิจการที่เก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

  

R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บรษัิทย่อย 

PT RBFood Supply Indonesia บรษัิทย่อย 

บรษัิท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จํากดั บรษัิทย่อย 

บรษัิท พรเีมี่ยมฟู้ดส์ จํากดั บรษัิทย่อย 

บรษัิท เบสท์ โอเดอร์ จํากดั บรษัิทย่อย 

PT RBFood Manufaktur Indonesia บรษัิทย่อย 

Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บรษัิทย่อย 

บรษัิท เจ.พ.ีเอส. โฮลดิ้ง จํากดั บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ระดบัของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท พอร์ต พลสั จํากดั บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ระดบัของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท โกลเบิล ไทรอมัพ์ จํากดั  บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ระดบัของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท ทรานส์ลูเซ็นส์ จํากดั  บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ระดบัของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท แดฟเน่ จํากดั บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนัที่ระดบัของผู้ถือหุ้น 

บรษัิท โบตานิค ดไีลท์ จํากดั กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

บรษัิท เพชรเพิม่สนิ จํากดั กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการและบริษัทมรีายการกับบรษัิทย่อยและบรษัิทที่เก่ียวข้องกัน รายการค้าดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

ระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซ่ึงสรุปได้ดงัน้ี 

 

 เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ 

  

รายได้จากการขายสนิค้า ราคาทุนบวกกําไรขัน้ต้นตามชนิดผลิตภณัฑ์ 

รายได้ค่าเช่า ราคาตามสญัญา ซ่ึงได้มาจากการประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระที่ใกล้เคยีงราคาตลาด 

รายได้ค่าบรกิาร ราคาต้นทุนบวกกําไร 

รายได้อ่ืน - ค่าคอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซ่ึงคดิเป็นร้อยละของยอดขาย 

รายได้ดอกเบ้ีย ราคาตามสญัญา 

ซ้ือสนิค้า ราคาทุนบวกกําไรขัน้ต้นตามชนิดผลิตภณัฑ์ 

ซ้ือที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ราคาตามสญัญา ซ่ึงได้มาจากการประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระที่ใกล้เคยีงราคาตลาด 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ราคาตามสญัญา ซ่ึงได้มาจากการประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระที่ใกล้เคยีงราคาตลาด 

ค่าเช่า ราคาตามสญัญา ซ่ึงได้มาจากการประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระที่ใกล้เคยีงราคาตลาด 

ค่าบรกิาร ราคาตามสญัญา 

ค่าคอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซ่ึงคดิเป็นร้อยละของยอดขาย 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ราคาตามสญัญา 

 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการที่มสีาระสําคญักบับุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้จากการขายสนิค้า     

   บรษัิทย่อย - - 81,367,146 63,357,020 

 - - 81,367,146 63,357,020 

     

รายได้การขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์     

  บรษัิทย่อย - - - 20,768,744 

 - - - 20,768,744 

     

รายได้ค่าเช่าอาคาร     

   บรษัิทย่อย - - 2,511,420 3,513,453 

 - - 2,511,420 3,513,453 

     

รายได้ค่าบรกิารและรายได้อ่ืน     

   บรษัิทย่อย - - 8,599,649 6,602,755 

 - - 8,599,649 6,602,755 

     

รายได้ดอกเบ้ีย     

   บรษัิทย่อย - - 2,772,259 1,248,350 

 - - 2,772,259 1,248,350 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
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ข) การซ้ือสนิค้าและบรกิาร 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ซ้ือสนิค้า     

บรษัิทย่อย - - 17,600,511 9,846,907 

บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     

ที่ระดบัของผู้ถือหุ้น - 7,528,151 - 7,528,151 

 - 7,528,151 17,600,511 17,375,058 

     

การซ้ือที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์     

กิจการที่เก่ียวข้องกนั 1,428,066 12,070,513 1,428,066 12,070,513 

 1,428,066 12,070,513 1,428,066 12,070,513 

     

ค่าเช่าที่ดนิ     

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคญั - 4,014,820 - 2,776,975 

 - 4,014,820 - 2,776,975 

     

การรบับรกิารและค่าใช้จ่ายอ่ืน     

บรษัิทย่อย - - 8,590,135 3,449,926 

         กิจการที่เก่ียวข้องกนั 108,244 57,710 - 57,710 

 108,244 57,710 8,590,135 3,507,636 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     

บรษัิทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     

ที่ระดบัของผู้ถือหุ้น - 346,432 - - 

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคญั 3,754,218 3,305,412 2,178,628 3,015,871 

 3,754,218 3,651,844 2,178,628 3,015,871 

 

  



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 
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ค) ยอดค้างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     

   ของกิจการที่เก่ียวข้องกนั     

   บรษัิทย่อย - - 155,036,714 126,596,490 

รวมลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวข้องกนั - สุทธิ - - 155,036,714 126,596,490 
     

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน     

   ของกิจการที่เก่ียวข้องกนั     

   บรษัิทย่อย - - 23,219,150 18,310,020 

   กิจการที่เก่ียวข้องกนั 563,766 5,000 563,766 5,000 

   ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคญั 313,292 5,473,274 94,116 3,305,649 

รวมเจ้าหน้ีกิจการที่เก่ียวข้องกนั - สุทธิ 877,058 5,478,274 23,877,032 21,620,669 
     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

  ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคญั 289,103,717 34,846,421 155,048,374 32,835,396 

รวมหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 289,103,717 34,846,421 155,048,374 32,835,396 
 

ง) เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

   ที่ระดบัของผู้ถือหุ้น     

ยอดคงเหลอืต้นงวด - 74,000,000 - - 

เงนิกู้จ่ายคนืระหว่างงวด/ปี - (74,000,000) - - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - - - - 
     

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคัญ     

ยอดคงเหลอืต้นงวด 50,000,000 498,780,000 - 448,780,000 

เงนิกู้จ่ายคนืระหว่างงวด/ปี (50,000,000) (448,780,000) - (448,780,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 50,000,000 - - 
     

รวมเงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกนั - 50,000,000 - - 
 

เงินกู้ยืมจากบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันและผู้ถือหุ้นเป็นประเภทมีดอกเบ้ียโดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.97 ต่อปี   

ไม่มหีลกัประกนั   



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

กิจการที่เก่ียวข้องกนั     

ยอดคงเหลือต้นงวด - - 285,498,875 156,916,667 

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐาน     

   การรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9     

   มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5) - - (15,747,961) - 

เงนิให้กู้ยมืเพิม่ระหว่างงวด/ปี - - 68,633,523 262,928,900 

เงนิรบัชําระคนืระหว่างงวด/ปี - - (15,674,443) (133,150,667) 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 2,295,188 (1,196,025) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (389,516) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - - 324,615,666 285,498,875 

 

โดยระยะเวลาและเงือ่นไขของสัญญาเงนิให้กู้ยมืมรีายละเอียดดงัน้ี 

 

 จาํนวนเงิน  จาํนวนเงินท่ีจ่ายคืน  

 ให้กู้ยืมเงินคงเหลือ  สําหรบังวดส้ินสดุ  

 วนัท่ี 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม  

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบี้ย 

บริษัท บาท  ระยะเวลาจ่ายชําระ บาท  ร้อยละ  
     

บริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จํากดั 131,682,681 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบกําหนดชําระคนื

ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2567 

7,526,117 3.68 - 4.16 

บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ 

   แฟรกแร็นซ ์จํากดั 

153,684,582 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบกําหนดชําระคนื

ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2568 

7,568,371 3.68 - 4.07 

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จํากดั 6,153,329 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบกําหนดชําระคนื

ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2565 

579,955 3.98 

R&B Food Supply Vietnam 

   Limited Liability Company 

11,032,654 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบกําหนดชําระคนื

ในปี พ.ศ. 2569 

- 5.08 

PT RBFood Manufaktur 

   Indonesia 

22,062,420 ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดชําระคืน

ในปี พ.ศ. 2570 

- 4.75 - 5.46 

 324,615,666  15,674,443  

 

เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นไปตามประเพณีการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบ้ียที่เก่ียวข้องมีจํานวนเงิน 2,772,259 บาท 

(31 มนีาคม พ.ศ. 2562 : 1,248,350 บาท)  
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ฉ) ค่าตอบแทนผู้บรหิารสําคัญของกลุ่มกิจการ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกลุ่มกิจการและบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที่  

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มรีายละเอียดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,847,589 7,678,246 7,279,922 6,314,333 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 56,037 309,457 44,178 246,394 

 8,903,626 7,987,703 7,324,100 6,560,727 

 

25 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่   

22 เมษายน พ.ศ. 2563  รวมทัง้ยกเลิกกําหนดการจ่ายเงินปันผลประจําปี พ.ศ. 2562 เน่ืองจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 จํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 300 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวให้กับผู้ถือหุ้น

แล้วในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ตแอนด์กอล์ฟ 

 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามคําสัง่จงัหวดัชุมพร เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน

วกิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบบัที่ 6) โดยในคําสัง่ระบุว่า ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 

ได้แก่ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่พกัที่เปิดให้บรกิารในลักษณะเดยีวกนัทุกแห่ง ยกเว้นโรงแรมซ่ึงทางราชการใช้

เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนใดทางราชการในการแก้ไขปัญหาตาม

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทัง้น้ีประกาศมผีลใช้บงัคบั

ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในเชงิลบกับบริษัทในระยะสัน้อันสืบเน่ืองมาจากการระบาดของ COVID-19 โดยทางผู้บริหาร

ตัดสินใจปิดโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ตแอนด์กอล์ฟเป็นการชัว่คราว ตัง้แต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่   

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 

 

เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 

จํานวน 16 คน ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 16 ของจํานวนพนักงานทัง้หมด  เหตุการณ์ดงักล่าวทําให้บรษัิทมีหน้ีสนิที่เกิดขึ้นในอนาคตจากเงิน

ชดเชยการเลิกจ้างจํานวน 1,068,851 บาท อย่างไรก็ตามบรษัิทได้จ่ายเงนิชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานดงักล่าวทัง้สิ้นแล้ว ในวนัที่ 

28 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

นอกจากน้ี ยอดจองการเข้าพักโรงแรมในช่วงเดอืนเมษายน พ.ศ. 2563 ถูกยกเลิกเกือบทัง้หมด ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจปิดโรงแรม 

ไอบิส สไตล์ เชยีงใหม่ เป็นการชัว่คราวตัง้แต่วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพเิศษ และได้กําลงัประเมนิผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

กลุ่มกิจการโรงแรมทัง้สองแห่ง รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธิผล 
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